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ATA DA 23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, ESTADO DE
SÃO PAULO.
Aos vinte e seis dias do corrente mês de abril de dois mil e dezessete,
às dezoito horas e trinta e três minutos, na Sala das Sessões, Drº
João Monteiro da Silva, realizou-se a 23ª Sessão Extraordinária da
Câmara Municipal “Thomaz Ribeiro Júnior”, na 17ª Legislatura do
Primeiro Período Legislativo (anuênio), sob a Presidência do Senhor
Carlos Mateus Gomes Garcez e Secretariada pelo Nobre Edil Luis
Gustavo Silva Ribeiro, com o comparecimento dos seguintes
Vereadores: Sr. Adalberto Rodrigues da Silva, João Batista Ribeiro
Filho, Kácia Maria Nemetala Macedo, Luis Fernando Paulino, Paulo
Roberto da Silva e Silvio José Bueno e a Edil Paula Elias da Silva. A
Presidência colocou para LEITURA os Projetos de Resolução: 1º)
Projeto de Resolução 004/17, de autoria da Mesa Diretora que
“Regulamenta Sindicância e Processo Administrativo e Disciplinar no
âmbito da Câmara Municipal de Queluz ”; 2º) Projeto de Resolução

nº 005/17, que “Disciplina o Serviço de Medicina do Trabalho e
Regulamenta prazo para entrega de Atestado Médico dos
Servidores da Câmara Municipal de Queluz”, ambos de autoria
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da Mesa Diretora; 3º ) OFÍCIO GP/SMAJ Nº 088/17, solicitando
a retirada de pauta do PROJETO DE LEI Nº 018/17, de autoria
do Executivo Municipal que “Autoriza desafetação, com
alienação de área pública e dá outras providências” – Com R. E.
U. Conforme Ofício GP/SMAJ Nº 085/17. Em seguida, foi feita a
2ª discussão e votação do Projeto de Lei Legislativo nº 005/17, de
autoria do Nobre Edil Paulo Roberto da Silva que “Dispõe sobre
denominação de Escadaria que define”. Em 2ª discussão o Edil Paulo
Roberto cumprimentou a todos, ao Sr. Fábio Vieira – Rádio e
infelizmente, os familiares não puderam comparecer devido a
falecimento em família, inclusive sua pessoa pediu a Secretária
para fazer uma Moção de Pesar em nome de todos nós e na
primeira leitura já foi citado do currículo do José Antônio.
Comentou que o Zé Antônio sobre o homem que foi cidadão
queluzense e gostaria de dizer algumas palavras e essa pessoa foi
estimada por todos nós, e sua lembrança jamais será esquecida
pelos seus entes queridos, amigos e por aqueles que o conheceu e
homenagens são dadas somente para aqueles que um dia ou uma
vida toda somente procurou fazer o bem, para a família, amigos
e conhecidos e muitas vezes para a comunidade. Declarou o
autor que o Zé Antônio foi um desses que merece esta
homenagem e gostaria de finalizar esta homenagem simples e
singela, mas profunda, como diz a seguinte frase: A memória
dos justos sempre será mantida. Em 2ª discussão e votação foi o
Projeto de Lei Legislativo nº 005/17, aprovado nominalmente por
unanimidade. Em seguida, foi feita a 2ª discussão e votação do Projeto de
Lei nº 009/17, de autoria do Executivo Municipal que “Altera a Lei nº
348/2003”. Em 2ª votação foi o Projeto de Lei nº 009/17, aprovado

nominalmente com a abstenção do Nobre Edil Silvio José Bueno.
Após, foi colocado em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei nº
015/17, de autoria do Executivo Municipal que “Autoriza o Poder
Executivo a receber doações de Empresas privadas para aplicação em projetos
sociais e dá outras providências”. Em 2ª votação foi o Projeto de Lei nº

015/17, aprovado nominalmente por unanimidade. Após, foi
colocado para votação única, o Projeto de Resolução nº 003/17, de
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autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre adiantamento salarial dos
funcionários e dos Subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de
Queluz”, sendo aprovado nominalmente por unanimidade. Em seguida, a

Presidência fez os avisos finais, informando a 7ª Sessão Ordinária
no dia 02 de maio p. futuro, às 19 horas e sobre a Audiência Pública
da Polícia Militar no dia 05 de maio, às 15 horas, fazendo ainda a
Convocação dos Nobres Pares para a 24ª e 25ª Sessão
Extraordinária do dia 02 de maio p. futuro para os Projetos de
Extrema Urgência, após a 7ª Sessão Extraordinária na Câmara
Municipal, dando assim por encerrada a 23ª Sessão Extraordinária
da Câmara Municipal de Queluz. Sala das Sessões Drº João
Monteiro da Silva, em 26 de abril de 2017, às 18:40 horas.
Presidente:
1º Secretário:
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